
Een nieuwkomer
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Een nieuwkomer stelt vragen...
Met deze brochure willen wĳ mensen helpen die voor de eer-
ste keer in contact willen komenmet Anonieme Alcoholisten.

Wĳ pogen hiermee een antwoord te geven op vragen die een
nieuwkomer meestal stelt; vragen die wĳ ons ook stelden
toen wĳ de AA-gemeenschap opzochten.
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Ben ik alcoholist?

Wanneer je herhaaldelĳk meer drinkt dan je wenst, of wan-
neer je moeilĳkheden krĳgt door het drinken, dan kan je alco-
holist zĳn. Jĳ alleen kunt tot dat besluit komen; niemand uit
AA zal je zeggen of je alcoholist bent of niet.

Wat kan ik doen als ik me bezorgd maak over
mĳn drinken?

Contact opnemen met Anonieme Alcoholisten.

Heb ik verplichtingenwanneer ik een
AA-vergadering bĳwoon?

Neen, AA legt geen ledenlĳsten aan of geeft geen aanwezig-
heidsattesten. Je wordt niet verplicht iets over jezelf te ver-
tellen en niemand zal het je kwalĳk nemen als je liever niet
meer terugkomt.

Hoe kan ik tot AA toetreden?

Je wordt lid van AA vanaf het ogenblik dat je het zelf zegt. De
enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen hebben
om met drinken op te houden. Velen onder ons waren niet
eens oprecht toen zĳ voor de eerstemaal AA contacteerden.

...



Hoe kan ik AA contacteren?

Uitgebreide info en adressen vind je op de website van
AA-Vlaanderen.
Plaatselĳke groepen hebben leden die steeds bereid zĳn je
te allen tĳde te helpen.

Je kunt inlichtingen bekomen bĳ het:

Algemeen Dienstbureau - ADB
Grote Steenweg 149 – 2600 Berchem-Antwerpen
Tel. 03 239 14 15
info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org
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